
Gerenciamento da porta de LAN em RV215W 
Objetivo
 

A página do gerenciamento de porta permite que o usuário configure portas no RV215W
para ter ajustes diferentes da velocidade e do controle de fluxo. Um usuário pôde querer
ajustar a velocidade das portas de modo que os dispositivos que precisam o tráfego de
dados rápido pudessem conectar a uma porta quando os dispositivos que precisam menos
velocidade puderem conectar a uma porta diferente. A largura de banda pode corretamente
ser distribuída sobre as portas. Os ajustes do controle de fluxo ajudam a controlar os dados
de fluxo que gerenciamento de largura de banda mais adicional das ajudas.
 
Este artigo explica como configurar o Gerenciamento da porta de LAN no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Gerenciamento de porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > LAN >
gerenciamento de porta. A página do gerenciamento de porta abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela do gerenciamento de porta, escolha o modo desejado a ser editado da
lista de drop-down do modo. As opções disponíveis são:
 

• Auto negociação — Esta opção ajusta automaticamente uma velocidade comum entre o
RV215W e o dispositivo conectado.
 
• 10Mbps meios — Esta opção envia dados em 10Mbps mas somente uma maneira de
cada vez.
 



• 10Mbps completamente — Esta opção envia dados em 10Mbps nos ambos sentidos ao
mesmo tempo.
 
• 100Mbps meios — Esta opção envia dados em 100Mbps mas somente uma maneira de
cada vez.
 
• 100Mbps completamente — Esta opção envia dados em 100Mbps nos ambos sentidos
ao mesmo tempo.
 

Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação do controle de fluxo. Permite que o
dispositivo regule a velocidade de dados de modo que um remetente rápido não oprima um
receptor lento.
 
Nota: A opção do controle de fluxo não é necessária quando a velocidade de dados do
remetente é mais baixa do que a capacidade do receptor aceitar os dados.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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